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1 Het besluit

 

1.1 Registratie

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (hierna: ANVS) besluit 
gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze registratie, de artikelen 32 en 
34 van de Kernenergiewet (hierna: Kew) en de artikelen 3.9 en 3.10 van het Besluit 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (hierna: Bbs) aan DCEW B.V. conform 
de aanvraag registratie te verlenen voor de volgende handelingen binnen de locatie 
(Dental Care East en West) gelegen aan Linnaeusstraat 28 HS te AMSTERDAM:

Handelingen met 1x een toestel met een maximale hoogspanning van 70 kV ten 
behoeve van tandheelkundige diagnostiek. 

De aanvraag maakt onderdeel uit van de registratie.

1.2 Het in werking treden van de registratie

De registratie treedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de Wet 
milieubeheer in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift afloopt.

1.3 Openbaarmaking en publicatie

De registratie bevat milieu-informatie. Daarom wordt deze beschikking ingevolge 
artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur actief openbaar gemaakt door 
publicatie van deze beschikking op de internetsite: www.anvs.nl. 
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2 De aanvraag

 

Op 6 mei 2019 heeft de ANVS een aanvraag ontvangen van DCEW B.V. om een 
registratie ingevolge de Kernenergiewet voor handelingen ten behoeve 
van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van DCEW B.V. te Linnaeusstraat 
28 HS te AMSTERDAM.
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3 Wetgeving en procedures

 

3.1 Van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Op grond van artikel 3.9 van het Bbs is een registratie van een handeling, behorend 
tot een in artikel 3.10 van het Bbs genoemde categorie, verplicht.
In artikel 3.10 van het Bbs staan de categorieën handelingen van registratieplichtige 
handelingen vermeld.  
 
Artikel 3.6, lid 1 tot en met 4 en 6 tot en met 8, en artikel 3.7 van het Bbs zijn van 
overeenkomstige toepassing op de registratie. 
 
De aanvraag om een registratie dient te voldoen aan de in artikel 3.6 en 3.12 van 
het Bbs en artikel 3.3 van de Verordening basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming (hierna: Vbs) gestelde eisen. 
 
Uit artikel 3.7 Bbs volgt in welke gevallen de registratie moet worden geweigerd. 
 
Ingevolge artikel 11.4 van het Bbs is Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om een 
registratie.

3.2 Het verloop van de procedure

De aanvraag is op 6 mei 2019 ontvangen. Bij brief van 6 mei 2019 is de ontvangst 
van de aanvraag bevestigd.
De aanvraag heb ik getoetst aan artikel 3.6 en 3.12 van het Bbs en artikel 3.3 van 
de Vbs en in behandeling genomen.
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4 Beoordelingskader aanvraag

 

4.1 Rechtvaardiging, optimalisatie, dosislimieten, deskundigheid en graduele 
aanpak

De ANVS toetst of voldaan is aan de in de Kew en het Bbs vastgelegde beginselen 
van stralingsbescherming: rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten. Tevens 
wordt getoetst aan de vereisten van deskundigheid. Indien niet aan deze 
voorwaarden wordt voldaan, wordt de registratie niet verleend. 
 
Het Bbs kent een graduele aanpak in het controlestelsel. Dit betekent dat de 
controle door de bevoegde autoriteiten op handelingen met bronnen van ioniserende 
straling in verhouding moet staan tot de aard, omvang en kans op blootstelling aan 
ioniserende straling ten gevolge van die handelingen, alsook tot het eventuele effect 
ervan op een reductie van de blootstelling of tot verbetering van de veiligheid. De 
registratie past binnen deze graduele aanpak en is als reguleringsinstrument  
bedoeld voor handelingen met een laag tot gemiddeld risico. Een registratie kan niet 
onder beperkingen worden verleend en aan de registratie kunnen geen voorschriften 
worden verbonden. 

4.2 Rechtvaardiging

Rechtvaardiging houdt in dat een handeling die blootstelling aan ioniserende straling 
met zich meebrengt, slechts is toegestaan indien de economische, sociale en andere 
voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de gezondheidsschade die 
hierdoor kan worden toegebracht. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 2.2 van het 
Bbs.

4.3 Optimalisatie en dosislimieten

Optimalisatie houdt in dat alle blootstellingen voor individuen, in samenhang met 
het aantal blootgestelde individuen, als gevolg van handelingen met ioniserende 
straling zo laag als redelijkerwijs mogelijk moeten worden gehouden, waarbij sociale 
en economische factoren in aanmerking moeten worden genomen. In plaats van 
optimalisatie wordt ook de term ALARA (as low as reasonably achievable) gebruikt. 
Dit beginsel is vastgelegd in artikel 2.6 van het Bbs.
 
Dosislimieten vervullen een vangnetfunctie, indien het toepassen van 
rechtvaardiging en ALARA niet voldoende is om een bepaald beschermingsniveau te 
bereiken. De limietwaarden zijn vastgelegd in artikel 7.3, 7.34, 7.35, 7.36 en 9.1 
van het Bbs.

4.4 Deskundigheid

Het omgaan met ioniserende straling dient vanwege de daaraan verbonden risico’s 
voor mens en milieu op een verantwoorde manier plaats te vinden. Deskundigheid 
van personen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van handelingen met 
ioniserende straling is dan ook van groot belang. Handelingen mogen uitsluitend 
worden uitgevoerd door of onder toezicht van personen die over voldoende 
deskundigheid beschikken. Deskundigheid is vereist op grond van artikel 5.4 en 5.7 
van het Bbs.
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5 Toetsing van de aanvraag

 

5.1 Registratieplichtige handelingen

De aangevraagde handelingen behoren tot de in de artikel 3.10 van het Bbs 
genoemde categorieën en voldoen aan de gestelde grenswaarden. 

5.2 Rechtvaardiging

Uit de aanvraag blijkt dat de in de aanvraag beschreven handelingen zijn 
gerechtvaardigd.  

5.3 Optimalisatie en dosislimieten

Uit de aanvraag blijkt dat de dosislimieten voor leden van de bevolking en 
werknemers niet overschreden zullen worden. 

5.4 Deskundigheid

Uit de verklaring in de aanvraag blijkt dat de ondernemer over de vereiste 
deskundigheid beschikt.  

5.5 Conclusie 

Op grond van het bovenstaande kan tot verlening van de registratie worden 
overgegaan.
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6 Ondertekening

 
Den Haag,
 
DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,
 
 
Ir. Y. Franken
senior vergunningverlener
 
 
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit 
een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA, Den Haag. 
Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.
 
Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de 
indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit 
besluit bezwaar aantekent. 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn 
afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij 
de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.
 
Voorlopige voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de 
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500EA te ’s-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. 
Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als 
burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van 
de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u 
te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte 
van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 
426 4426.
 
Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Informatiepunt 
Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070-348 7366, op werkdagen van 09.00 - 
12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via 
https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van dit 
besluit.


